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2019. június 5-6-án került sor a XXII. Országos Víziközmű 
Konferenciára Bükfürdőn. A konferencia mottója az idei 
víz világnapjának a szlogenje lett: „Vizet mindenkinek.” 
Nem véletlenül. Ahogyan a MaVíz elnöke a bevezetőjé-
ben magyarázza: „…ebben a mondatban tényleg benne 
van az esszenciája a mindennapi munkánknak (…)” Egy 
biztos: sok érdekes előadás hangzott el, ami azt jelenti, a 
jelenlegi mostoha körülmények ellenére komoly szakmai 
munka folyik az ágazatban.

A konferencia szokásosan megnyitóval és plenáris 
üléssel kezdődött. Ezt követte ebéd után és másnap 4-4 
szekció. A megnyitón először Makai Martina, az Inno-
vációs és Technológiai Minisztérium (ITM) fenntartható 
fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára köszöntötte 
a megjelenteket. Köszöntőjében elmondta, hogy az ITM 
célja a fenntartható víziközmű-szolgáltatás feltételeinek 
biztosítása Magyarországon, és ezt a célt szolgálják az eb-
ben az évben kiírt vagy kiírásra kerülő fejlesztési keretek.

Dr. Szalóki Szilvia, a Magyar Energetikai és Közmű-sza-
bályozási Hivatal közszolgáltatásokért felelős elnökhe-
lyettese arról beszélt megnyitójában, hogy hasonló prob-
lémákkal találkoztak, mint a szolgáltatók, és milyen módon lettek rajtuk 
úrrá. Ebben a folyamatban tevékenységük erősségeit vette sorra, me-
lyek sok esetben a víziközmű-szolgáltatók együttműködő és jogkövető 
magatartásának köszönhetők.
Dr. Németh Sándor, Bük város polgármestere örömét fejezte ki, hogy a 
konferencia itt lehet a városban, hiszen Bük ezer szállal kötődik a vízhez, 
komoly víziközmű-fejlesztések zajlanak a városban.

Rádonyi László, a Soproni Vízmű Zrt. vezérigazgatója bejelentette, 
hogy a munkavállalók elismeréseként, a megbecsülésük és megtartá-
suk érdekében a Soproni Vízmű Zrt. a tulajdonosok beleegyezésével a 
munkabérek 9%-os emelése céljából veszteséggel fogadta el az idei 
üzleti tervet.

Az utolsó köszöntést és az első plenáris előadást Kurdi Viktor Ma-
Víz-elnök tartotta, aki szokásosan az ágazat helyzetéről adott átfogó 
képet. Az előadásban nagyon plasztikus képet festett arról, hogy egyik 
oldalon sikerek vannak:

• Jelentősen szűkült a közműolló, a háztartások 95,2%-a közműves ivó-
víz-szolgáltatásban, 81,5%-a közműves csatornaszolgáltatásban része-
sül. 

• A MEKH Felhasználói Elégedettségi Felmérése (FEF) alapján a válasz-
adók 76%-a szerint a szolgáltató ügyfélbarát, 78%-a szerint megfelelő 
a szolgáltatás.

A másik oldalon viszont súlyos hiányok és vészes kockázatok sorakoz-
nak:

• A szektor jelenlegi alapkérdése a biztonságos üzemeltetés műszaki, 
pénzügyi és személyi feltételeinek a megteremtése.

• A műszaki élettartamuk végén járó rendszerek kockázatokat hordoz-
nak a megfelelő ellátásra nézve.

• Az ivóvízvezetékek esetében a túlnyomóan kockázatos anyagminőség 
évek óta 50% felett van.

   (Mindhárom megállapítás a MEKH 2018. évi országgyűlési beszámoló-
jából származik.)
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